یک صد سال ،یک صد پیام
نوشته  :تاماش کراوژ
ترجمه  :ح .ریاحی

در ص66 6دم66 6ین س66 6ال66 6گرد ان66 6قالب روس66 6یه ،رای66 6جت66 6ری66 6ن »تح66 6لیل« از ب66 6رآم66 6د اک66 6تبر س66 6ال  ۱۹۱۷آن را ب66 6ه ش66 6کل ی66 6ک ک66 6ودت66 6ا
ت6صوی6رم6ی ک6ند از .ای6ن تح6لیل در واق6ع در س6راس6ر اروپ6ای ش6رق6ی و دی6گر ن6قاط ج6هان ،از رس6ان6هه6ای اص6لی ت6ا ک6تابه6ای
ت 66اری 66خ در ای 66االت متح 66ده دس 66ت ب 66اال را دارد .ح 66تی در روس 66یه ،ت 66اری 66خ ای 66ن ان 66قالب ب 66هش 66کل ج 66نای 66ی ن 66شان داده م 66یش 66ود ،و
س66لطهی ب66ی چ66ون و چ66رای روای66ت غ66ال66ب از آن ب66هع66نوان خ66شون66ت و ت66رور ب66ه ام66ری ع66ادی ت66بدی66ل ش66ده اس66ت .ی66ادآوری از ای66ن
ان6قالب ،ح6تی ن6خبگان ج6دی6د در ق6درت و ب6ورژوازی رژی6مه6ای پ6س از س6ال  ۱۹۸۹را ب6ه وحش6ت م6یان6دازد .دس6تگاه ع6ری6ض
و ط6وی6لی ت6حت ع6نوان »س6یاس6ت ی6ادآوری« ب6ه ای6ن ام6ر اخ6تصاص داده ش6ده ،و ب6ه ک6مک ف6وج ع6ظیمی از ت6اری6خ ن6وی6سان ب6ه
دستکاری ]در تاریخ[ این انقالب مشغول اند.

سقوط تزاریسم :تغییر رژیم
بح66ران ف66راگ66یری ک66ه ن66ظام ت66زاری روس66یه و ج66ام66عهی س66نتی آن را در س66ال  ۱۹۱۷م66تالش66ی ک66رد ،ب66ه ن66اگ66اه ب66هوج66ود ن66یام66د.
ل 66یبراله 66ا و م 66ارکسیس 66ته 66ا  -گ99ئورگ99ی پ99لخان99ف و پ99اول م99یلیی99وگ99ف ،واس99یلی ک99لیی99وچ99فسکی و م99یخای99یل
پ9وک9روف9سکی ،والدی9میر ای9لیچ ل9نین و پ9یتر اس9ترووه ،ل9ئون ت9روت9سکی و دی9وی9د ری9ازان9ف – س66اله66ا در ب66حثی
داغ پ 66یرام 66ون راب 66طهی ب 66ین ای 66ن بح 66ران و رژی 66م اق 66تدارگ 66را و »خ 66ود وی 66ژگ 66ی ت 66حول ت 66اری 66خی روس 66یه« درگ 66یر ب 66ودن 66د .ای 66ن
»خ6ودوی6ژگ6ی« در س6ال  ۱۹۰۵ظ6اه6ر ش6د .در آن س6ال پ6رول6تاری6ا ب6ا وج6ود ش6مار ان6دک و ت6مرک6ز در شه6ره6ا ب6ه ه6مراه دهه6ا
م66یلیون ده66قان ب66یزم66ین ب66ا ج66نبشه66ای اش66غال زم66ین خ66ود ،ب66ه ج66هان66یان ن66شان دادن66د ک66ه س66رن66وش66ت اس66تبداد ت66زاری ب66ه آنه66ا
وابس66ته اس66ت .ن66ه ت66رور ب66یرح66مان66ه ،ن66ه »ق66ان66ون اس66اس66ی« ت66زاری ی66ا ح66تی اص66الح66ات ن66یمه ک66ارهی پ99یوت99ر اس99تول99یپ99ین
ه66یچی66ک ن66توانس66تند ت66ضاده66ای درون66ی و ت66نشه66ای اج66تماع66ی رژی66م اس66تبدادی را ف66رو ب66کاه66ند ،سه66ل اس66ت ،آنه66ا را ش66دت
بخشیدند.
در اوائ 66ل ق 66رن بیس 66تم س 66وس 66یال دم 66وک 66راته 66ای روس 66یه »ک 66ان 66ون« ش 66کله 66ای اج 66تماع 66ی پ 66یشام 66درن و م 66درن را ت 66وض 66یح
دادهان6د .آنه6ا ت6ضاد ای6ن ش6کله6ای اج6تماع6ی را ک6ه از ح6یث س6اخ6تاری و ن6ظری ت6حت س6لطهی »ف6زای6ندهی« س6رم6ای6هداری
ق6رار داش6تند ،ب6هم6ثاب6هی س6ند اس6اس6ی ت6حول ت6اری6خی م6درن روس6یه ت6عری6ف ک6ردهان6د .ای6ن ت6حول چ6ندوج6هی و ن6یمه پ6یرام6ون6ی
ن6شانده6ندهی ن6وع6ی ]دوران[ ان6تقال6ی ب6ین ک6ان6ون س6رم6ای6هداری اروپ6ا ـ آم6ری6کای6ی و ج6هان ت6حت اس6تعمار پ6یشا م6درن ب6ود.
در ای6ن راب6طه و ب6ا وج6ود اق6تصاد ج6هان6ی دارای س6اخ6تار ه6رم6ی ،روس6یه ه6مزم6ان ه6م ب6ه ک6ان6ون س6رم6ای6ه خ6ارج6ی وابس6ته ب6ود
و ه66 6م ب66 6نا ب66 6ر م66 6فهوم ل66 6نینی »اس66 6تعمار داخ66 6لی« ،اس66 6تعمارک66 6ننده ب66 6ود .ش66 6کل م66 6درن س66 6رم66 6ای66 6هداری ب66 6هت66 6دری66 6ج ش66 6کله66 6ای

پ66یشاس66رم66ای66هداری را ب66ه ک66ارک66رد واح66دی در مح66دودهی ن66ظام خ66ود ف66روک66اس66ت و س66وده66ای ب66یس66اب66قه را در رون66د ب66ازت66ول66ید و
ان6باش6ت س6رم6ای6ه در م6نطقه »ن6یمه پ6یرام6ون6ی« ب6ه دس6ت آورد ،ام6ری ک6ه رض6ای6ت س6رم6ای6هداران و ن6ارض6ای6تی ش6دی6د اک6ثر م6ردم
را در داخ 66ل و خ 66ارج در پ 66ی داش 66ت .اس 66تبداد ت 66نها ت 66وانس 66ت از ط 66ری 66ق خ 66شون 66ت ج 66لوی ع 66صیان ای 66ن ن 66یروی ک 66ار ع 66مدت 66ا
ب6یس6واد و ارزان را ب6گیرد .ای6ن ت6ودهی اج6تماع6ی ،پ6رول6تاری6ای ص6نعتی م6درن روس6یه ،در دورهی پ6یش از ج6نگ ج6هان6ی اول
به ده میلیون نفر افزایش یافت(۱) .
در ]دورهی[ س66لطنت ت66زاری ،ط66بقهی س66وم ب66ا ارادهی خ66ود ب66هوج66ود ن66یام66د .در ح66قیقت ،ح66تی در س66اله66ای نخس66تین ق66رن
بیس6تم ،روس6یه ف6اق6د ی6ک ب6ورژوازی ب6ه ل6حاظ اق6تصادی و س6یاس6ی مس6تقل و دم6وک6رات6یک ب6ه س6بک اروپ6ای غ6رب6ی ب6ود .اک6ثر
س6وس6یال دم6وک6راته6ای ان6قالب6ی ،م6خصوص6ا ً ب6لشوی6که6ای روس6یه ،ب6ا ش6ناخ6ت ای6ن ام6ر ب6ه ای6ن ن6تیجه رس6یدن6د ک6ه ب6دون ی6ک
ط6بقهی م6توس6ط ن6یروم6ند ،دم6وک6راس6ی م6دن6ی در م6عنای غ6رب6ی و ل6یبرال آن ن6میت6وان6د وج6ود داش6ته ب6اش6د .از ای6ن رو ،ج6نبش
ک 66ارگ 66ران س 66وس 66یالیس 66ت ت 66الش ک 66رد »وح 66دت« ج 66نبش »پ 66یشا م 66درن« ده 66قان 66ان ب 66ی زم 66ین )ات 66حاد ک 66ارگ 66ر  -ده 66قان( ی 66ا
اس66مینچکا ) (Sminchkaک66ه در ان66قالب ک66ارگ66ری س66ال  ۱۹۰۵ب66ا م66وف66قیت ه66دای66ت ش66ده ب66ود را از ط66ری66ق »ادغ66ام« ان66قالب و
ج 66نگ داخ 66لی س 66ال  ۱۹۱۷ت 66کمیل ک 66ند .در م 66قای 66سه ب 66ا آنه 66ا ،اغ 66لب م 66نشوی 66که 66ا ط 66رف 66دار ه 66مکاری ب 66ا ب 66ورژوازی ل 66یبرال در
مج6لس م6وس6سان س6راس6ری ب6ودن6د ت6ا ]ه6مکاری[ ب6ا »ده6قان6ان م6حاف6ظهک6ار« .ای6ن اخ6تالف از ه6مان آغ6از آش6کار ش6ده ب6ود
بهطوریکه پلخانف و لنین به مخالفان سیاسی یکدیگر تبدیل شده بودند.
بس66 6 6ط و گس66 6 6ترش ج66 6 6هان66 6 6ی ش66 6 6دن س66 6 6رم66 6 6ای66 6 6ه ک66 6 6ه ج66 6 6نبش ک66 6 6ارگ66 6 6ری روس66 6 6ی و ب66 6 6ینامل66 6 6للی آنرا »ام66 6 6پری66 6 6ال66 6 6یسم« و
»اس6تعمارس6ازی« ن6ام6یدن6د ،م6عنای6ی ف6رات6ر از پیش6رف6ت اق6تصادی و س6یاس6ی س6رم6ای6هداری و ق6درته6ای ب6زرگ در ب6ر داش6ت.
رش66د و گس66ترش س66رم66ای66ه ش66کل ج66دی66دی ب66هخ66ود گ66رف66ت ،ج66نگه66ا ب66ه ف66رس66ای66ش ن66ظام ام66پراط66وری ان66جام66ید ،ج66نبشه66ای م66لی و
ت6ودهای ب6رآم6د داش6تند و دول6ت – م6لته6ای ج6دی6د ب6ا ت6ضاده6ای درون6ی ج6دی6د خ6ود ش6کل گ6رف6تند .ن6ه ت6زار ،ن6ه ب6وروک6راته6ا ی6ا
اوخ6ران6ا ) (Okhranaواق6عیت و وخ6ام6ت ای6ن م6سائ6ل را درک ن6کردن6د ،چ6ه رس6د ب6ه ای6نکه ب6رای آنه6ا راهح6لی ب6جوی6ند .پ6س از
شکس66ت ان66قالب س66ال  ،۱۹۰۵ت66حول در راس66تای »م66درن66یزه ک66ردن اس66تبداد « پ66یش رف66ت ،م66سیر م66عروف ب66ه »راه پ66روس66ی«
س66رم66ای66هداری .ای66ن ش66رای66ط ،ب66حث م66رب66وط ب66ه چ66شمان66دازه66ای ی66ک ب66ورژوازی ق66درت66مند و مس66تقل را دوب66اره م66طرح ک66رد .ح66تی
برخی از سوسیال دموکراتها جذب این سراب پیشرفت لیبرال شدند.

میراث انقالبی
ع 66لیرغ 66م س 66رک 66وب ،م 66یراث ان 66قالب 66ی ق 66رن ن 66وزده 66م ف 66قط در چ 66ارچ 66وب اج 66تماع 66ی و روش 66نفکری بس 66ط پ 66یدا ک 66رد  -نخس 66ت ب 66ا
پ6وپ6ولیس6ته6ای ن6ارودن6یک ،س6پس ب6ا پیش6رف6ت م6ارک6سیسم (۲) .روش6نفکران در درون ح6زب ک6ارگ6ر س6وس6یال دم6وک6رات روس
ش66رای66ط و ه66دفه66ای ج66نبش ک66ارگ66ری در ح66ال ش66کلگ66یری را – آنگ66ون66ه ک66ه وی66ژگ66یه66ای اج66تماع66ی  -ت66اری66خی ط66لب م66یک66رد -
ت6عیین ک6ردن6د .ه6مانگ6ون6ه ک6ه اری9ک ه9ابس9بام خ6یلی پ6یشت6ر خ6اط6ر ن6شان ک6رده ب6ود ،ن6فوذ روش6نفکران در ج6نبش ک6ارگ6ری ب6ا
ح66رک66ت از غ66رب ب66ه ش66رق اروپ66ا اف66زای66ش پ66یدا ک66رد .در ن66تیجه ،س66نت ان66قالب66ی ق66رن ن66وزده66م روس66یه ب66ه ب66خش ب66یواس66طه ع66مل

ان6قالب6ی ت6بدی6ل ش6د و در جه6ت دادن ب6ه ف6عال6یته6ا و ه6دفه6ای آن ی6اری رس6ان6د .اس6ناد دوم6ین ک6نگره ح6زب ک6ارگ6ر س6وس6یال
دم66وک66رات روس66یه در س66ال  ۱۹۰۳م66شخصهه66ای اس66اس66ی آن س66نت را ب66ازت66اب م66یده66د :رد س66ازش ب66وروک66رات66یک و اح66ساس
تعه66 6د نس66 6بت ب66 6ه ه66 6دفه66 6ای ن66 6های66 6ی ان66 6قالب ،دی66 6کتات66 6وری پ66 6رول66 6تاری66 6ا و س66 6ران66 6جام س66 6وس66 6یال66 6یسم در م66 6فهوم از م66 6یان ب66 6ردن
نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی.
ت 66 6اری 66 6خن 66 6گاری م 66 6شخص ک 66 6رده اس 66 6ت ک 66 6ه س 66 6وس 66 6یال دم 66 6وک 66 6راس 66 6ی و ج 66 6نبش ان 66 6قالب 66 6ی اس 66 6اس 6 6ا ً ح 66 6اص 66 6ل ژاک 66 6وب 66 6نیسم
) ،(Tachovismب 66 6 6اک 66 6 6ون 66 6 6ینیسم ) ،(Anarchismن 66 6 6ارودن 66 6 6یکیسم ) (Narodnikismن 66 6 6ارودن 66 6 6ای 66 6 6ا ول 66 6 6یا  (Narodnaya Volya )،و
دم66وک66راته66ای ان66قالب66ی چ66ون ال9کسان9در ه9رزن ،ن9یکالی دوب9رول9یوف و ان .ج9ی .چ9رن9یشفسکی ب66ود .ای66ن م66یراث ب66ه
درج6ات م6ختلفی در ج6نبشه6ای گ6ون6اگ6ون وج6ود داش6ت .م6ارک6سیسم نس6بتا ً دی6رت6ر ،در آغ6از ق6رن ،ش6ناخ6ته ش6د و ف6قط در ب6ین
س6وس6یال دم6وک6راته6ا ت6حت ره6بری »پ6یشک6سوتش6ان« ،پ9لخان9ف ،ب6ه ث6مر نشس6ت .ال6هامب6خش ای6ن م6یراث در درج6ه نخس6ت
روش 66نگری و س 66وس 66یال 66یسم ف 66ران 66سه و ه 66مینط 66ور س 66وس 66یال دم 66وک 66راس 66ی آمل 66ان 66ی ب 66ود و ب 66ا ت 66کیه ب 66ر م99ارک99س و ب 66ر اس 66اس
مارکسیسم انسجام یافت.
م9ارک9س خ6ود ام6کان ی6ک ان6قالب س6وس6یالیس6تی در روس6یه را در ن6ام6هی م6عروف س6ال  ۱۸۸۲ب6ه ورا زاس9ول9یچ )Vera

 (Zasulichپ6یشب6ینی ک6رده ب6ود .ح6تی پ6یش از ان6قالب  ۱۹۰۵ل9نین پ6ی ب6رد ک6ه ک6ان6ون ت6حول ان6قالب6ی ب6ه روس6یه ان6تقال ی6اف6ته
اس66ت .ل9نین ب66ر اس66اس ]ن66ظرات[ م9ارک9س ،ان66قالب در روس66یه را ب66هع66نوان ن66قطهی اش66تعال ی66ک ان66قالب ]در[ س66راس66ر اروپ66ا
پ6یشب6ینی ک6رد .ح6تی م9ارک9س در ن6ام6هه6ای6ش ب6ه زاس9ول9یچ ن6وش6ت ک6ه اگ6ر ق6رار ب6اش6د ان6قالب روس6یه ب6ه ح6ال خ6ود ره6ا ن6شود،
ج6نبش ک6ارگ6ری غ6رب از ق6ید و ب6ند ن6ظم س6رم6ای6ه ره6ا م6یش6ود ،ب6هط6وریک6ه پ6یروزی ان6قالب روس6یه و س6وس6یال6یسم  -ت6اح6دی از
ط66ری66ق س66نته66ای اش66تراک66ی ده66قان66ی  -ت66ضمین خ66واه66د ش66د .ام66ا اگ66ر ای66ن ان66قالب ب66ه ح66ال خ66ود ره66ا ش66ود ،ان66قالب روس66یه در
چارچوب آماجهای کمونیستی آغارین خود محکوم به شکست است.
م9ارک9س و ف6ردری6ک ان9گلس در چ6اپ روس6ی »م6انیفس6ت ک6مونیس6ت« ه6مان6ندی ان6قالب مح6لی و س6راس6ری را در وح6دت
ی66گان66هی آنه66ا م66یف66همیدن66د .آنه66ا اه66میت ج66ماع66ت روس66تای66ی روس66یه و ش66ان66س ت66حول ی66ک ان66قالب در روس66یه را درک ک66ردن66د،
ت66حول66ی ک66ه از ت66کام66ل م66شخص آن ک66شور و راب66طهاش ب66ا م66رک66ز ف66همیده م66یش66د» :اک66نون پ66رس66ش ای66ن اس66ت :آی66ا اوب66شینای
) (obshchinaروس6یه ک6ه ب6سیار ه6م ت6ضعیف ش6د ام6ا ش6کلی از م6ال6کیت اش6تراک6ی اب6تدای6ی ب6ر زم6ین اس6ت م6یت6وان6د مس6تقیماً
ب6ه م6رح6له ع6ال6یت6ر م6ال6کیت اش6تراک6ی ک6مونیس6تی ف6را ب6روی6د؟ ی6ا ب6رع6کس ،ب6ای6د اب6تدا ه6مان رون6د ت6الش6یای ک6ه ت6کام6ل ت6اری6خی
غ 66رب پش 66ت س 66ر گ 66ذاش 66ته اس 66ت را از س 66ر ب 66گذران 66د؟ ت 66نها پ 66اس 66خی ک 66ه ام 66روزه ب 66ه آن داده م 66یش 66ود از ای 66ن ق 66رار اس 66ت :اگ 66ر
ان66قالب روس66یه آغ66ازی ب66رای ی66ک ان66قالب پ66رول66تری در غ66رب ت66بدی66ل ش66ود ،ب66هط66وریک66ه ه66ر دو ی66کدی66گر را ت66کمیل ک66نند ،م66ال66کیت
اشتراکی کنونی روسیه بر زمین میتواند نقطهی آغازی باشد جهت یک تحول کمونیستی«(۳).

ویژگیهای خاص انقالب
ای6ن آنج6ای6ی اس6ت ک6ه ل9نین خ6ط ف6کری م9ارک9س را پ6ی گ6رف6ته اس6ت .چ6ون ان6قالب روس6یه ط6بق خ6طوط6ی ک6ه م9ارک9س و
ان9گلس پ6یشنهاد ک6رده ب6ودن6د ات6فاق ن6یاف6تاد .ب6ا آغ6از ق6رن بیس6تم پ9لخان9ف و ل9نین ب6ر ای6ن ب6اور ب6ودن6د ک6ه ج6ماع6ت ده6قان6ی

ب6هط6رز غ6یرق6اب6ل ب6ازگش6تی ب6ا س6رم6ای6هداری »س6ازش« ک6رده اس6ت .در ع6ین ح6ال ه6م ،غ6رب م6دل6ی ب6رای ج6نبش ان6قالب6ی روس6یه
ارائه نداده است.
ب6دی6ل ان6قالب6ی ل6نین »س6رآغ6از م6رح6له ت6مدنس6از« ب6ود ،ک6ه ق6ال6ب ف6کری و ن6ظری خ6ود را ط6ی ج6نگ ج6هان6ی اول پ6یدا ک6رد .ل6نین
ق66ان66ون رش66د ن66ام66وزون س66رم66ای66هداری در ع66صر ام66پری66ال66یسم را ت66دوی66ن ک66رد .در ای66ن زم66ینه او روس66یه را »ح66لقهی ض66عیف در
زن6جیرهی ام6پری6ال6یسم« ن6ام6ید و آنرا ب6ه به6تری6ن و س6ادهت6ری6ن ن6قطه ،جه6ت گسس6ت در ن6ظم س6رم6ای6هداری ج6هان6ی ت6بدی6ل ک6رد.
او ب66ر ای66ن ب66اور ب66ود ک66ه »ق66رب66ان66یان« واق66عی رق66اب66ت ب66ینامل66للی ان66باش66ت س66رم66ای66ه -م66خصوص6ا ً ت66ودهه66ای ک66ار در ] ک66شوره66ای[
ن6یمه پ6یرام6ون6ی  -ب6نیاد »م6قاوم6ت پ6رول6تری« ض6د س6رم6ای6هداری را ت6شکیل م6یده6ند و م6یت6وان6ند ب6ا ج6نبشه6ای دم6وک6رات6یک و
م6لی مس6تقل ب6رای م6بارزه ب6ا اس6تعمار متح6د ش6ون6د .اگ6رچ6ه ل9نین در خ6صوص ظ6رف6یت ض6د س6رم6ای6هداری ج6نبشه6ای ض6د
اس66تعماری م66بال66غه ک66رد ،گ66ون66اگ66ون66ی ت66اری66خی و ط66بقات66ی آنه66ا را م66یپ66ذی66رف66ت .م66عیار داوری او ع66بارت ب66ود از ای66نک66ه آی66ا ای66ن
ج66نبشه66ا ب66ه س66مت و س66وی »ق66رون وس66طی« گ66رای66ش دارن66د ی66ا ب66ه س66مت و س66وی »ع66صر م66درن« .او ب66ا ف66اص66له گ66رف66نت از
اروپ 66ا م 66داری و ح 66تی ن 66ظرات اص 66لی چ 66په 66ا ،در پ 66ی ی 66اف 66نت ام 66کان 66ات 66ی جه 66ت م 66قاوم 66تی ج 66هان 66ی ب 66ود .ام 66ا بح 66ران ان 66قالب 66ی
س 66ران 66جام ب 66ا ج 66نگ ج 66هان 66ی اول ش 66تاب گ 66رف 66ت – ب 66هگ 66ون 66های ک 66ه ی 66ادآور ج 66نگ روس 66یه و ژاپ 66ن ب 66ود ک 66ه »م 66وج 66ب« آغ 66از ان 66قالب
 ۱۹۰۵شد.
شکس6ت اص6الح6ات ت6زاری م6وق6عیت ج6نبشه6ای ان6قالب6ی را ت6قوی6ت ک6رد ،ام6ا ج6نگ ج6هان6ی ام6پری6الیس6تی ب6ا وی6ران6یه6ای
ب 66یث 66مر و خ 66شون 66ت ق 66یام 66تگ 66ون 66ه ح 66تی ب 66یشت 66ر ه 66م ب 66ه ای 66ن ه 66دف رادی 66کال ک 66مک ک 66رد .ب 66دی 66نت 66رت 66یب ،ج 66نگ ج 66هان 66ی اول »پ 66یش
درآم 66د« ب 66ی واس 66طهی ای 66ن ان 66قالب ب 66ود .آن 66چه در س 66ال  ۱۹۱۶آش 66کار م 66یش 66د ن 66ه ص 66رف 6ا ً ک 66مبود م 66واد غ 66ذای 66ی ،ب 66لکه در ه 66م
شکس6نت ک6ام6ل سیس6تم ت6ول6ید ب6ود .درس6ت پ6س از ان6قالب ف6وری6ه مج6موع6های از ک6ارخ6ان6جات ت6ول6یدی ت6عطیل ش6د .ی6ک دان6شمند
ن6وش6ته اس6ت »ک6اه6ش ت6ول6ید و بس6ته ش6دن ج6معی ک6ارخ6ان6هه6ا دق6یقا ً پ6س از ف6وری6ه ص6ورت گ6رف6ت .ح6تی س6رم6ای6ه خ6صوص6ی در
دول66ت م66وق66ت ج66دی66د ذخ66یره ]ت66ول66یدی[ ب66زرگ66ی ب66وج66ود ن66یاورد ،اگ66رچ66ه در چ66ارچ66وب ط66بقه ،م66طلقا ً ب66ه آنه66ا »ت66علق« داش66ت .ب66ی
اع 66تمادی زی 66انب 66ار در ت 66عطیلی ان 66بوه ش 66رک 66ته 66ای خ 66صوص 66ی ب 66ه روش 66نی آش 66کار ش 66د ...ب 66ا ف 66رارس 66یدن م 66اه اک 66تبر ت 66ول 66ید در
م6قای6سه ب6ا س6ال  ۱۹۱۶چه6ل درص6د ک6اه6ش پ6یدا ک6رده ب6ود« (۴) .ب6دی6نت6رت6یب ،ن6ه ه6رج و م6رج ،ن6ه خ6شون6ت ،ن6ه ب6یماری و ن6ه
قح6طی ه6یچک6دام ن6ه ن6تیجهی ان6قالب ،ب6لکه پ6یام6ده6ای ج6نگ ج6هان6ی و س6قوط رژی6م ت6زاری ب6ود .پ6ارهای ش6رک6ته6ا دس6تمزده6ا
را ب6ه ن6صف دس6تمزد پ6یش از ج6نگ ک6اه6ش دادن6د .پ6یشت6ر ،ان6قالب اک6تبر ،ه6مان6ند ه6مهی ان6قالب6ات ،در زم6ینهی س6ازم6ان6ده6ی
ت66ول66ید ک66اری ان66جام ن66داده ب66ودد ک66ه م66ای66ه اف66تخار آنه66ا ب66اش66د .ب66اوج66ود ه66مهی ت66الشه66ای66ی ک66ه ب66رای »ت66غییر رژی66م ش66وروی«
ص6ورت م6یگ6رف6ت ،ک6اه6ش ت6ول6ید ،قح6طی و ب6یکاری در س6اله6ای پ6س از  ۱۹۱۷ب6یداد م6یک6رد .غ6ارت ذخ6ای6ر م6واد غ6ذای6ی ب6ه
ام6ری ع6ادی ت6بدی6ل ش6ده ب6ود و ب6سیاری از س6اک6نان شه6ره6ا در اث6ر غ6ارت م6جبور ش6دن6د ب6ه روس6تاه6ا ب6رون6د .ب6ا ای6ن ه6مه ،اک6ثر
زح66متکشان و روس66تائ66یان روس66یه ک66ه از ات66حاد ده66قان66ان »م66حاف66ظه ک66ار« ب66ا )ن66یمه( پ66رول66تره66ای م66درن ض66دس66رم66ای66هدار ن66یرو
گرفته بودند ،بهرغم ناخشنودی ،از خود گذشتگیها را به جان میخریدند.

لنین کودتا گر ؟
در ای6ام ان6قالب ف6ورری6ه ک6ه ط6وم6ار اس6تبداد ت6زاری در ه6م پ6یچیده ش6د ،ب6لشوی6که6ا در اف6کار ع6موم6ی رق6م ن6اچ6یزی را ت6شکیل
م66یدادن66د و در ب66ین ج66نبشه66ا و اح66زاب66ی ک66ه ب66هت66ازگ66ی پ66س از ب66رآم66د ف66وری66ه آزاد ش66ده ب66ودن66د ،ف66رق66هی ک66وچ66کی ب66ه ن66ظر م66ی
رس66یدن66د .اف66زون ب66ر آن ،ب66سیاری از چ66ند ه66زار ع66ضو ای66ن ح66زب ی66ا در ت66بعید ،ی66ا در م66هاج66رت ب66ه س66ر م66یب66ردن66د .ام66ا ان66حالل
ارت6ش ب6ه ن6فع ب6لشوی6که6ا ت6مام ش6د زی6را آنه6ا ت6نها س6ازم6ان6ی ب6ودن6د ک6ه خ6واه6ان ق6طع ف6وری ج6نگ ،ص6لح ب6دون ق6ید و ش6رط و
»اتحاد پرولتاریای جهان« علیه سرمایهداری بودند.
ب 66ه ن 66ظر م 66یرس 66ید وی 66ران 66یه 66ای ج 66نگ مح 66دودی 66ته 66ای ن 66های 66ی ان 66باش 66ت س 66رم 66ای 66ه را در س 66راس 66ر اروپ 66ا ن 66شان م 66یداد ،و
بش66ری66ت را ب66ا گ66زی66نش خ66ودان66گیختهای روب66رو م66یس66اخ66ت .پ66اس66خی ک66ه ب66لشوی66که66ای روس66یه ب66ه ]ای66ن وض66عیت[ داش66تند ط66ی
س6اله6ا س6ازم6ان6ده6ی ان6قالب6ی روش6مند ،پ6رش6ور و ف6داک6اران6ه ش6کل گ6رف6ت .آنه6ا در پ6ی ان6قالب ف6وری6ه ب6ه واق6ع نخس6تین ن6یروی6ی
ب6ودن6د ک6ه درک ک6ردن6د ک6ه اگ6رچ6ه ک6سان6ی نیس6تند ک6ه ت6اری6خ را م6یس6ازن6د ی6ا ان6قالب م6یک6نند ،ام6ا ک6سان6ی هس6تند ک6ه در راس
ی6ک ج6نبش م6ردم6ی خ6ودان6گیخته ای ق6رار دارن6د ک6ه س6ری6عا ً گس6ترش پ6یدا م6یک6ند .ت6صادف6ی نیس6ت ک6ه از ح6زب6ی ب6ا چ6ند ه6زار
»ان 66قالب 66ی ح 66رف 66های« ب 66ا ف 66را رس 66یدن اک 66تبر  ۱۹۱۷ب 66ه ح 66زب 66ی ب 66ا س 66یصد ه 66زار ع 66ضو ت 66بدی 66ل ش 66دن 66د .ج 66نبشه 66ای دی 66گر ب 66رای
ان66قالب پ66رول66تری ح66تی ه66دف ج66دیای ه66م ن66داش66تند و در ای66ن م66عنا ب66لشوی66که66ا در اردوی ان66قالب66ی ب66ا رق66اب66ت ان66دک66ی روب66رو
ب6ودن6د .ح6زب پ6راک6نده و ن6ام6تجان6س س6وس6یالیس6ته6ای ان6قالب6ی ) (SRک6ه در ت6ابس6تان س6ال  ۱۹۱۷ب6یش از ن6یم م6یلیون ع6ضو
داش66 6ت ،ب66 6رن66 6ام66 6هی م66 6شخصی ن66 6داش66 6ت ک66 6ه ب66 6توان66 6د ت66 6ودهه66 6ای خ66 6شمگین را ب66 6ه س66 6مت ان66 6قالب ره66 6نمون ش66 6ود .نخس66 6توزی66 6ر
س66وس66یالیس66ت ان66قالب66ی دول66ت م66وق66ت ،ال9کسان9در ک9رن9سکی ،ن66ه م66یت66وانس66ت ب66ه ج66نگ پ66ای66ان ده66د ی66ا اب66تکار ت66قسیم زم66ین را
داشته باشد.
ل99نین م 66دته 66ا پ 66یش از ان 66قالب اک 66تبر ک 66مون پ 66اری 66س را »س 66رآغ 66از« م 66حتمل و ط 66بیعی ان 66قالب س 66وس 66یالیس 66تی روس 66یه
م6یدانس6ت (۵) .او ب6ا ب6ررس6ی ع6ملکرد دول6ت ب6ورژوای6ی ب6ه ای6ن ن6تیجه رس6ید ک6ه در روس6یه ف6قر ت6ودهگ6یر و مح6روم6یت ،اج6رای
ع6ملی ام6کان6ات ق6ان6ون6ی را غ6یرم6مکن م6یک6ند ک6ه دم6وک6راس6ی ل6یبرال ارائ6ه م6یداد .مس6تمندان ن6ه ت6نها اب6زار »ب6ه دس6ت آوردن«
دم66وک66راس66ی را ن66داش66تند؛ ب66لکه »ب66ردگ66ان دس66تمزدی م66درن چ66نان دس66ت ب66ه گ66ری66بان ن66یاز و ف66قر ان66د ک66ه ن66میت66وان66ند دغ66دغ66هی
دم6وک6راس6ی داش6ته ب6اش6ند ،ن6میت6وان6ند درگ6یر س6یاس6ت ش6ون6د« .در ج6ری6ان ع6ادی و ص6لحآم6یز ام6ور ،از ش6رک6ت اک6ثری6ت م6ردم
در زن6دگ6ی س6یاس6ی ج6لوگ6یری م6یش6ود« (۶) .ل9نین ن6اب6ودی »دول6ت ان6گل« را ب6هع6نوان پ6یشش6رط »ره6ای6ی اق6تصادی ط6بقهی
ک6ارگ6ر« م6ورد ب6ررس6ی ق6رار داد .در واق6ع ای6دهی دول6ت و ره6ای6ی ب6هع6نوان م6فاه6یمی ک6ام6الً م6تضاد م6ورد تح6لیل ق6رار م6یگ6رف6ت
ت6ضادی ک6ه ت6نها ان6قالب م6یت6وان6د آنرا ح6ل ک6ند .در ای6ن م6ورد ن6یز ل9نین از م9ارک9س ن6قل ق6ول آورد ک6ه ب6ر ای6ن ن6ظر ب6ود ک6هدر بنای سوسیالیسم ایدهی دولت را باید حذف و ایدهی جماعت را جایگزین آن کرد (۷) .او اشاره میکند:
»ب66ه ی66قین در ب66ین ب66لشوی66که66ا ک66سی را ن66میت66وان پ66یدا ک66رد ک66ه م66خال66ف ن66ظر م9ارک9س ب66اش66د .ت66نها م66شکلی ک66ه م66مکن اس66ت
پ 66یش آی 66د ب 66ه واژهی »ج 66ماع 66ت« م 66رب 66وط م 66یش 66ود .در زب 66ان آمل 66ان 66ی ب 66رای »ج 66ماع 66ت« دو واژه وج 66ود دارد .ان99گلس ازی 66ن دو
واژه ،از واژهای ک66ه م66عنی ی66ک ج66ماع66ت م66نفرد دارد اس66تفاده ن66میک66ند ،ب66لکه از ک66لیت آن ]ی66عنی[ ی66ک ن66ظام66ی از ج66ماع66ته66ا

بهره میگیرد«(۸ ).
ل99نین در ن 66های 66ت واژهی ف 66ران 66سوی را ت 66رج 66یح داد و ای 66ن واژه ب 66ه ش 66کل  Communaب 66ه زب 66ان روس 66ی وارد ش 66د .ای 66ن واژه
اح66تماالً ب66رای نخس66تینب66ار در ت66وض66یح م66ختصری ک66ه ل9نین در روز  ۱۴ن66وام66بر  ۱۹۱۷در گ66رده66م آی66ی ک66میته پ66تروگ66راد ح66زب
ارائه داد ،ذکر شده است.
ای6جاد ای6ن »ج6ماع6ت« س6وس6یالیس6تی را ب6ای6د ب6هم6ثاب6ه ج6ان6مای6ه و ه6دف ان6قالب در ن6ظر گ6رف6ت .ب6ناب6رای6ن ،ان6قالب ه6م زم6ان
ع66ملکرد اق66تصادی ،اج66تماع66ی و س66یاس66ی ک66ارگ66ران م66زدی ب66ود .پ66س چ66طور م66یت66وان آنرا ی66ک ک66ودت66ا دانس66ت؟ در واق66ع ،ی66ک
ان66قالب راس66تین و ی66ک ک66ودت66ا ب66اه66م گ66رد ن66یام66دن66ی ان66د ،زی66را ک66ودت66ا ن66شانگ66ر م66بارزهای اس66ت ب66ر س66ر ق66درت ب66ین دو ج66ناح در
درون طبقهی حاکمه.
ش6ورش مس6لحان6ه ،ت6رور و قه6ر را ن6میت6وان از ف6رای6ند واق6عی ]ان6قالب[ ب6هم6ثاب6ه ج6زئ6ی از ک6ل ان6تزاع ک6رد .ل9نین ده6هه6ا
س 66ال وق 66ت خ 66ود را ص 66رف ن 66قد دس 66ام 66بریس 66ته 66ا ،ژاک 66وبنیس 66ته 66ای روس 66ی و ت 66روریس 66ته 66ا ب 66هخ 66اط 66ر »اک 66سیون 66یسم« ت 66ک و
م6نفردش6ان ک6رد و ت6أک6ید ک6رد ک6ه چ6نین ش6کله6ای »ن6خبهگ6رای6ان6ه« ش6ورش مس6لحان6ه ک6ه ت6نها ب6ر اس6اس ت6وط6ئه ص6ورت م6یگ6یرد
م66حکوم ب66ه شکس66ت اس66ت .در دورهی پ66یش از ان66قالب ف66وری66ه ،ل9نین ت66الشه66ای ن66ظری و ت66شکیالت66ی خ66ود را ص66رف ب66ررس66ی
اث 66رات اج 66تماع 66ی ج 66نگ ج 66هان 66ی و ت 66رس 66یم دق 66یق پ 66یآم 66ده 66ای آن ک 66رد .ث 66مرهی اول 66یه ای 66ن ت 66الشه 66ا »ب 66رن 66ام 66ه ن 66ظام 66ی ان 66قالب
پ66رول66تری« ک66الس66یک ب66ود ک66ه درس ع66برت ت66اری66خی ق66اط66عی ب66ود ،درس66ی ک66ه ه66ر »ان66قالب ک66بیری م66ؤی66د آن ب66ود« و ب66هزودی از
ط6ری6ق ان6قالب روس6یه و ج6نگ داخ6لی ت6کرار م6یش6د :ه6مانگ6ون6ه ک6ه م6نطق ج6نگ ط6بقات6ی ]ی6عنی[ ان6قالب ،دی6کته م6یک6ند ،ج6نگ
داخ66لی ب66ای66د ب66ا ن66یروه66ای ن66ظام66ی م66تشکلی ک66ه در ت66الش ب66از گ66ردان66دن ن66ظم ک66هن ان66د م66بارزه ک66ند .از آنج66اک66ه ج66نگ ج66هان66ی
م 66بارزه ط 66بقات 66ی را ت 66ا س 66رح 66د ام 66کان ش 66علهور س 66اخ 66ته ب 66ود ،پ 66ای 66ان ب 66خشیدن ب 66ه ای 66ن »ج 66نگ ارت 66جاع 66ی و ج 66نای 66تکاران 66هی
ب 66ردهداران« ص 66رف 6ا ً ب 66ا ش 66عار ص 66لح ج 66وی 66ان 66هی خ 66لع س 66الح غ 66یر م 66مکن ب 66ود .از ای 66نرو ،ی 66ک ج 66نگ م 66لی ض 66د ام 66پری 66الیس 66تی
م66یت66وانس66ت ب66ه ی66ک ج66نگ داخ66لی ت66بدی66ل ش66ود (۹) .ک66ل تج66زی66ه تح66لیل ل9نین ک66ام6الً ت66وض66یح م66یده66د ک66ه ه66ر ن66وع ک66ودت66ای66ی ک66ه
ج6ای6گزی6ن خ6یزش ت6ودهه6ای ان6قالب6ی ش6ود ،ه6رگ6ز ش6ان6س پ6یروزی ن6خواه6د داش6ت زی6را ی6ک ک6ودت6ا در ن6های6ت وس6یلهای ب6یش از
»ح 66ل« درگ 66یریه 66ای درون ط 66بقهی ح 66اک 66مه نیس 66ت .ل99نین از ت 66اری 66خ اروپ 66ا ،م 66خصوص 6ا ً ت 66اری 66خ ان 66قالب 66ات ،ک 66ام 66ال آگ 66اه ب 66ود.
ن 66مای 66ندگ 66ان »ت 66ئوری« ت 66اری 66خن 66گاران 66هی »ک 66ودت 66ا« ای 66ن ح 66قیقت را ب 66ه راح 66تی ن 66ادی 66ده م 66یگ 66یرن 66د ک 66ه »ع 66نصر ک 66ودت 66ا« ه 66م ب 66ا
ان6قالب6ات ه6مراه ان6د ،ع6نصری ک6ه ت6قری6با ً ه6میشه س6بب قه6ر م6یش6ود .ای6ن ام6ر در ان6قالب6ات ب6ورژوای6ی ه6لند ،ان6گلیس ،ف6ران6سه
و در ج 66اه 66ای دی 66گر ب 66ا س 66ند و م 66درک ت 66أی 66ید ش 66ده اس 66ت ،اگ 66ر ن 66خواه 66یم ای 66ن ح 66قیقت را ی 66ادآوری ک 66نیم ک 66ه پ 66ای 66ان دادن ب 66ه
ب6ردهداری در ای6االت متح6ده خ6ون6ینت6ری6ن ج6نگ داخ6لی ق6رن ن6وزده6م را در پ6ی داش6ت .ن6میت6وان ف6رام6وش ک6رد ک6ه خ6شون6ت ی6ک
انقالب ،از جمله عوامل دیگر ،به سطح مقاومت ضد انقالب در مقابل خشونت بستگی دارد.
ل9نین ک66ه در ت66اری66خ  ۹ژان66وی66ه س66ال  ۱۹۱۷س66ال66گرد ان66قالب  ۱۹۰۵ه66نوز در ت66بعید بس66ر م66یب66رد ،در گ66رده66مآی66ی ج66وان66ان
ک66ارگ66ر در »خ66ان66هی م66لت« زوری66خ س66خنران66ی ک66رد .در ای66ن س66خنران66ی ب66ر اه66میت خ66صلت ط66بیعی نخس66تین ان66قالب روس66یه،
اع6تصاب ت6ودهای ،اع6تصاب ع6موم6ی و خ6ود س6ازم6انی6اب6ی م6ردم ت6أک6ید ک6رد .او گ6فت واژهی »اع6تصابگ6ر« در ب6ین ده6قان6ان

م66 6عنای ک66 6ام 6 6الً ج66 6دی66 6دی پ66 6یدا ک66 6رد :اع66 6تصاب ب66 6ه م66 6عنای ی66 6ک ش66 6ورش ،ی66 6ک ان66 6قالب و اص66 6طالح66 6ی ب66 6ود ک66 6ه ق66 6بالً ب66 6ا واژهی
»دان66شجو« ت66داع66ی م66یش66د .ام66ا دان66شجو ب66ه ط66بقهی م66توس66ط ت66علق داش66ت ،ب66ه »ب66لند پ66ای66گان« »دان66شمند« و ب66ناب66رای66ن ب66ا
م6ردم ب6یگان6ه ب6ود .از دی6گر س6و» ،اع6تصابگ6ر« ب6ه م6ردم ت6علق داش6ت« .ل9نین ت6وج6ه را ب6ه ات6حاد ج6نبشه6ای ت6وده اع6تصابگ6ر
شه6ری و ده6قان6ان روس6تای6ی ب6هم6ثاب6ه ن6وآوری ان6قالب6ی ب6ا اه6میت ج6لب ک6رد ،ن6و آوریای ک6ه آخ6ری6ن دژ ن6فوذن6اپ6ذی6ر ت6زار ]ی6عنی[
ارتش را به لرزه در آورده بود(۱۰) .
تج6زی6ه تح6لیل ظ6اه6رف6ری6بان6ه از ان6قالب ب6هم6ثاب6ه ی6ک ت6وط6ئه ،ک6االی ک6هنهای اس6ت در ب6ازار ای6دهه6ای س6یاس6ی .ط6رح ک6لی
ای 66ن ای 66ده در اوائ 66ل س 66ال  ۱۹۰۵م 66طرح ش 66د ،زم 66ان 66یک 66ه ل99نین ب 66ه ت 66صحیح ت 66فسیر ج 66ام 66عهش 66ناس م 66عروف ،م99اک99س وب99ر ،از
»کودتاگر« در مورد کارگران مسلح در خیزش مسکو پرداخت.
ح 66تی در آزادت 66ری 66ن ک 66شوره 66ا ،در ک 66شوره 66ای ج 66مهوری اروپ 66ای غ 66رب 66ی ،ب 66ورژوازی ب 66هخ 66وب 66ی از پ 66س ای 66ن ب 66ر م 66یآی 66د ک 66ه
ع6بارات ری6اک6اران6هاش در خ6صوص »س6بعیت روس6ی« را ب6ا ش6رمآورت6ری6ن م6عام6الت م6ال6ی ،م6خصوص6ا ً ب6ه ک6مک م6ال6ی ت6زار و
اس66تعمار ام66پری66الیس66تی روس66یه از ط66ری66ق ص66دور س66رم66ای66ه و غ66یره ت66رک66یب ک66ند ...ب66ورژوازی ع66الق66مند اس66ت خ66یزش م66سکو را
ام6ری م6صنوع6ی ت6وص6یف ک6ند و آنرا ب6ه سخ6ره ب6گیرد .ب6هط6ور ن6مون6ه در ب6ه اص6طالح ادب6یات »ع6لمی« آمل6ان6ی ،آق6ای پ6روف6سور
م9اک9س وب9ر در ب66ررس66ی م66طول خ66ود از ت66حوالت س66یاس66ی روس66یه ،خ66یزش م66سکو را »ک66ودت66ا« م66ین66ام66د .ای66ن آق66ای پ66روف66سور
»ب6سیار دان6شمند« م6یگ6وی6د» :گ6روه ل6نین و ب6خشی از س6وس6یالیس6ت رول6وس6یون6ره6ا م6دته6ای م6دی6دی ای6ن خ6یزش ب6ی م6عنا را
تدارک دیده بودند(۱۱) «.
روزا ل9وک9زام9بورک ،در ت6ضاد آش6کار ب6ا ای6ن ن6ظر ،ب6ه اه6میت ف6عال6یت پُ6ر ش6ور ،آگ6اه6ان6ه و م6تمرک6ز ت6ودهه6ای م6ردم در
ان 66قالب  ۱۹۰۵اش 66اره و ب 66ر اه 66میت اع 66تصاب ع 66موم 66ی و ش 66وراه 66ا ب 66رای ت 66اری 66خ ج 66هان ت 66أک 66ید ک 66رد .در واق 66ع ،اگ 66ر ان 66قالب ب 66ه
ش6یوهی گ6مراهک6نندهای ب6هع6نوان ب6رآم6دی ن6اگ6هان6ی ط6رح ن6شود ،خ6صلت م6ردم6ی و ت6ودهای آن ح6تی در ج6ری6ان ت6دارک آن ،در
م 66یلیونه 66ا م 66ردم 66ی ک 66ه خ 66ود را س 66ازم 66ان دادن 66د و ب 66عدت 66ر آم 66ادهی پ 66یروی از ب 66لشوی 66که 66ا ط 66ی ج 66نگ داخ 66لی ش 66دن 66د ،ظ 66اه 66ر
م6یش6ود .ب6دون ای6ن ج6نبش ت6ودهای ،ش6ان6س غ6لبه ب6ر ض6د ان6قالب س6فید ک6متر وج6ود داش6ت ،ض6د ان6قالب6ی ک6ه از ح6مای6ت م6ال6ی
و نظامی غرب برخوردار بود ،اگر نخواهیم از دخالت امپریالیسم بیناملللی در روسیه شوروی سخنی بگوییم.
م6ورخ6ین ب6د ،ی6عنی ک6سان6ی ک6ه زم6ان ک6نون6ی را م6عیار س6نجش خ6ود ق6رار م6یده6ند ب6ه زم6ان ح6ال ب6هم6ثاب6ه پ6یام6د گ6ذش6ته
ن6مین6گرن6د ،ب6لکه گ6ذش6ته را در پ6رت6و زم6ان ک6نون6ی م6ین6گرن6د .ت9روت9سکی ح6تی در زم6ان خ6ود ت6أک6ید داش6ت ک6ه ان6قالب6ات »ب6ا
دس6تور ص6ورت ن6میگ6یرد« ه6ر چ6قدر ه6م م6ورخ6ین ب6خواه6ند ب6ا دل6یل و م6درک ع6کس آن6را ث6اب6ت ک6نند .روی6داده6ای ان6قالب6ی از
س66وی66ی ب66ه رادی66کال66یزه ش66دن س66ری66ع ت66ودهه66ا و اح66زاب آنه66ا و از دی66گر س66و ،ب66ه حج66م گس66تردهی ت66صمیمات ک66م اه66میت و پُ66ر
اه6میت گ6روهه6ای س6ازم6انی6اف6تهی در ق6درت بس6تگی دارد .ل9نین و ب6لشوی6که6ا  -ب6ا درسآم6وزی از ج6نبشه6ای ت6ودهای -ط6ی
م6بارزات چ6ندگ6ان6هی داخ6لی ت6الش ف6راوان ک6ردن6د ت6ا ب6ه م6وق6عیتی دس6ت پ6یدا ک6نند ک6ه ام6کان آنرا داش6ته ب6اش6ند ت6ا در لح6ظهی
ت66اری66خی ت66عیینک66ننده در راس خ66یزش ان66قالب66ی ق66رار گ66یرن66د ،ای66ن ح66تی زم66ان66ی ب66ود ک66ه ن66ظم ک66هنه ت66زاری و س66اخ66تار ب66ورژوای66ی
ق6درت )دوم6ا( در چ6ارچ6وب آن ،ت6حت ف6شار ج6نگ و ت6هیدس6تی ت6ودهه6ا ف6روری6خت .ب6ناب6رای6ن ،پ6رس6ش واق6عی ای6ن نیس6ت ک6ه آی6ا

م66یش66د از ان66قالب ج66لوگ66یری ک66رد :پ66اس66خ ی66ک »ن66ه«ی ق66اط66ع اس66ت .در ح66قیقت ،پ66رس66ش ای66ن اس66ت :ج66نبشه66ای ت66ودهای چ66ه
ش6کل و جه6تی پ6یدا م6یک6رد و ب6ه دس6ت ک6دام6ین ن6یروی س6یاس6ی؟ در ای6ن م6عنا ه6یچ ک6س ،از ج6مله ل9نین ن6میت6وانس6ت زم6ان
ان66قالب را ت66عیین ک66ند ب66ا وج66ودیک66ه ره66بر اص66لی ان66قالب ش66د .ح66تی در اواخ66ر س66ال  ۱۹۱۶ل9نین م66طمئن ن66بود ک66ه ش66اه66د آن
ب66 6اش66 6د .او ن66 6وش66 6ت» :م66 6ا ،نس66 6ل ق66 6دی66 6م ،م66 6مکن اس66 6ت آن ان66 6دازه زن66 6ده ن66 6باش66 6یم ک66 6ه ن66 6برده66 6ای ت66 6عیینک66 6ننده ای66 6ن ان66 6قالب را
ب66بینیم (۱۲) «.ان66قالب ،ب66دی66ن ت66رت66یب ،ب66ه ه66یچوج66ه »ب66اص66دور ف66رم66ان ص66ورت ن66گرف66ت« ام66ا در ب66ازان66دی66شی ،م66یت66وان گ66فت ک66ه
ب6لشوی6که6ا س6ران6جام خ6ود را ب6ه به6تری6ن وج6ه ب6رای وظ6یفه ی ش6کل دادن ب6ه م6سیر ف6کری ،س6یاس6ی و ت6اک6تیکی ان6قالب آم6اده
کرده بودند.
زم66ان66یک66ه ل9نین پ66س از ان66قالب ف66وری66ه ب66ا رف66قای ب66لشوی66ک خ66ود ب66هم66نظور بس66ط اس66ترات66ژیش66ان روب66ر ش66د و اع66الم ک66رد ک66ه
ان6قالب س6وس6یالیس6تی واق6عا ً در ب6رن6ام6ه اس6ت ،ن6قش ف6وقال6عادهی ف6رد در ت6اری6خ آش6کار ش6د (۱۳) .وظ6یفه ]آنه6ا[ »ص6رف6ا ً«
قبول این امر بود که فرصت خیزش فقط یک بار در هر قرنی دست میدهد.
دو م66وق66عیت ت66أث66یر ت66عیینک66ننده در راب66طه ب66ا ای66ن م66سال66ه دارن66د :ب66ا ف66رارس66یدن پ66ای66یز س66ال ۱۹۱۷ ،ب66لشوی66که66ا در ه66مهی
ش 66وراه 66ا اک 66ثری 66ت داش 66تند .م 66وق 66عیت دوم ک 66ه ل99نین ب 66ا ص 66راح 66ت ت 66دوی 66ن ک 66رد ب 66ر اع 66تقاد راس 66خ او م 66بتنی ب 66ود و آن ای 66نک 66ه
»ش6ورش ه6نر اس6ت« ،و ت6اری6خ ب6ه ن6درت اج6ازه م6یده6د ش6ورش ب6ه ک6مال ب6رس6د .ت6صادف6ی نیس6ت ک6ه ت9روت9سکی در م6اه اوت
 ۱۹۱۷ب66ه ح66زب ب66لشوی66ک پ66یوس66ت زی66را ب66ر ای66ن ب66اور ب66ود ک66ه ای66ن ح66زب ت66نها گ66روه66ی اس66ت ک66ه م66یت66وان66د ره66بری و ه66دای66ت ای66ن
رس66ال66ت را در راس ت66ودهه66ای ان66قالب66ی ب66هعه66ده ب66گیرد .ام66ا م66هم اس66ت ک66ه ب66هخ66اط66ر داش66ته ب66اش66یم ک66ه در آنزم66ان ه66یچ چ66یز
واض6ح و آش6کار ن6بود .س6اله6ا ط6ول ک6شید ت6ا روش6ن ش6د ک6ه ان6قالب م6دن6ی ت6نها ی6ک ح6ادث6ه در ف6رای6ند ان6قالب روس6یه ب6ود ،زی6را
دموکراسی مدنی بدون یک بورژوازی دموکراتیک ناممکن است.

شورشیان
روزه66ای66ی ک66ه م66یلیونه66ا ان66سان ب66ا س66رع66تی ح66ماس66ی ب66ه ح66رک66ت در آم66دن66د را م66یت66وان از چ66ند م66نظر ب66ررس66ی ک66رد .م66طبوع66ات
اروپ66 6ای غ66 6رب66 6ی آن زم66 6ان ه66 6یچ اط66 6الع66 6ی از ای66 6نک66 6ه در روس66 6یه چ66 6ه م66 6یگ66 6ذرد ،ن66 6داش66 6تند .روزن66 6ام66 6ه پ66 6اری66 6سی »ژورن66 6ال دو
دب« ) (Journal de Debatsدر ت 66اری 66خ ده ن 66وام 66بر ب 66ا ب 66هت 66صوی 66ر ک 66شیدن م 66نظرهه 66ای ک 66اب 66وسگ 66ون 66ه از»م 66لوان 66ان غ 66ارتگ 66ر و
چ6پاولگ6ران ت6شنهی ان6تقام6ی ک6ه ب6ر س6ر ث6روت6مندان م6یری6ختند و از داد و ف6ری6اد ن6اام6یدان و ج6هان م6یهنان خ6ائ6نی ک6ه آراء
ه66مگان66ی غ66ال66ب در ک66شور را ن66مای66ندگ66ی ن66میک66نند« ،گ66زارش داد و خ66واس66تار ت66کرار ک66ودت66ای ک9رن9لیوف»،ال66بته در م66قیاس66ی
ب66سیار گس66ترده« ش66د .ام66ا روزن66ام66ه ان66گلیسی ت66ای66مز ت66صوی66ر ع66ینیت66ری در ش66ماره  ۱۹ن66وام66بر ب66هدس66ت داد و اح66یای ن66ظم
ع66موم66ی ،راهان66دازی مج66دد ع66بور و م66رور ت66رام66واه66ا در شه66ر پ66ترزب66ورگ و ج66معیت ش66ادی ک66ه ب66ه سِ 6
6ینماه66ا و ت66آت66ره66ا م66یرف66تند
گ6زارش داد» :اگ6ر ذخ6ائ6ر غ6ذای6ی ک6اف6ی ب6اش6د ،شه6ر آرام خ6واه6د ب6ود .ذخ6ائ6ر غ6ذای6ی ب6رای ده روز ک6اف6ی اس6ت .ج6نای6تک6اری
ت6حت س6رپ6رس6تی ن6یروه6ای رادی6کال واق6عا ً م6توق6ف ش6ده اس6ت «.ت6وض6یح ج6ان ری6د ) -(John Reedدر ک6تاب ب6ین6ظیرش »ده
روزی ک 66ه ج 66هان را ل 66رزان 66د «  -ب 66ه س 66بک و س 66یاق روزن 66ام 66هه 66ای ب 66ورژوای 66ی نیس 66ت ،ب 66لکه روح 66یهی ت 66ودهه 66ای ان 66قالب 66ی را ب 66ر
میانگیزاند و در تأمل خود بر آن شور و شوق به نوعی هنر خلق و منبع تاریخی اولیه تبدیل میشود.

در م6اه اک6تبر بیس6ت م6یلیون ن6فر در ش6وراه6ا س6ازم6ان6ده6ی ش6ده ب6ودن6د ،ام6ا ح6تی پ6یشت6ر از آن ،در ت6ابس6تان س6ال ۱۹۱۷
ش66وراه66ا ُن66ه ت66ا ده م66یلیون ع66ضو داش66تند .ان66قالب ب66هدس66ت ای66ن م66یلیونه66ا ان66سان زج66ر ک66شیده س66ازم66ان66ده66ی اج66تماع66ی ش66د،
ان 66سانه 66ای 66ی ک 66ه ج 66نگ آنه 66ا را از ت 66وه 66م ب 66ه در آورده ب 66ود ،م 66خصوص 6ا ً در ش 66وراه 66ای ک 66ارگ 66ران مس 66لح ،ش 66وراه 66ای مس 66لح
ده66قان66ان ،ک66میتهه66ای ن66ظام66ی و ان66قالب66ی ،ک66میتهه66ای ک66ارخ66ان66هه66ا و ک66ارخ66ان66جات ص66نعتی و س66ازم66انه66ای مس66لح و ح66رف66های
دف66اع از خ66ود .ه66مهی آنه66ا ب66ا س66اخ66تاره66ای ن66ه چ66ندان س66فت و س66خت جه66ت ب66سیج م66لته66ا] ،س66ازم66ان66ده66ی[ ت66ول66ید و ت66وزی66ع
زم6ین و اداره ق6درت س6ازم6ان6ده6ی ش6دن6د و ه6مهی ای6ن ک6اره6ا ،خ6ودان6گیخته و ب6ا اب6تکار ان6جام ش6د .ف6رم6ان ت6وزی6ع زم6ین ک6ه در
دوم6ین ک6نگره س6راس6ری روس6یه پ6ذی6رف6ته ش6د ،ن6یز ح6اص6ل چ6نین ع6مل اب6تکاری ب6ود .ای6ن ف6رم6ان ه6م زم6ان ه6م ب6یان6گر خ6واس6ت
ده 66قان 66ان ب 66رای زم 66ین و ه 66م خ 66واس 66ت ب 66راب 66ری اج 66تماع 66ی ب 66ود .زم 66ین از ط 66ری 66ق م 66لی ک 66ردن آغ 66ازی 66ن ب 66ه ده 66قان 66ان واگ 66ذار ش 66د
ب6هط6وریک6ه ن6توان آن6را خ6ری6د ی6ا ف6روخ6ت و ب6دی6ن ت6رت6یب ،از ح6وزهی ش6رای6ط ب6ازار و ان6باش6ت س6رم6ای6ه خ6ارج ش6د» :زم6ین از آن
ک 66سان 66ی اس 66ت ک 66ه روی آن ک 66ار م 66یک 66نند« .ای 66ن وض 66عیت چ 66ه ان 66دازه ب 66ا م 66شی ک 66مون 66یسم ج 66نگی م 66صادرهی اج 66باری غ 66الت
تفاوت داشت و با وجود این به آن نزدیکتر از آنی بود که به نظر میرسید.
»روح6یهی ک6مون6یسم« ن6هاده6ای ط6بقهی ح6اک6مه ق6دی6م را ب6ا س6رع6تی خ6یرهک6ننده دره6م شکس6ت .در روزه6ای پُ6ر ت6ب و ت6اب
ان66قالب ب66ه ن66ظر ت66ودهه66ا چ66نین م66یآم66د ک66ه ج66ام66عهی اش66تراک66ی ره66ا از اس66تثمار در دس66ترس اس66ت» :پ66ای66ان ن66های66ی س66رم66ای66ه
خ6صوص6ی ف6را رس6یده اس6ت«) .م6ارک6س( ان6قالب6یون ب6ا اس6تفاده از ی6ک واژهی خ6ارج6ی ج6ام6عهی آی6نده را »س6وس6یالیس6ت«
ن6ام6یدن6د .ای6ن س6ازم6انه6ای م6ردم6ی در ع6ین ح6ال از م6درنت6ری6ن و اب6تدای6یت6ری6ن ش6رای6ط س6ر ب6ر آورده ب6ودن6د .م6خصوص6ا ً در
س66ن پ66ترزب66ورگ و م66سکو گ66روهه66ای اج66تماع66ی ان66دک66ی در ب66ین پ66رول66تاری66ای ص66نعتی وج66ود داش66ت ک66ه ت66ئوری و ع66مل س66وس66یال
دم6وک6رات6یک را آم6وخ6ته ب6ودن6د ،ام6ا ه6مچ6نان س6نته6ای ج6ماع6ت روس6تای6ی را ح6فظ ک6رده ب6ودن6د» :ن6یمی ک6ارگ6ر ،ن6یمی ده6قان«.
ت99 9 9 9روت99 9 9 9سکی ح 66 6 6 6 6تی ری 66 6 6 6 6شه روس 66 6 6 6 6تای 66 6 6 6 6ی ل99 9 9 9نین را ت 66 6 6 6 6شخیص داد ،ه 66 6 6 6 6ر چ 66 6 6 6 6ند پ 66 6 6 6 6در و م 66 6 6 6 6ادر او از روش 66 6 6 6 6نفکران
) (Intelligentiaبودند.
وی66ژگ66یه66ای م66شخص س66یاس66ی و اج66تماع66ی ان66قالب66ات پ66رول66تری ،ن66ظام66ی و ده66قان66ی ب66ا ه66دفه66ا و وس66ائ66ل گ66ون66اگ66ونش66ان
ت66ناس66ب داش66ت .پُ66رج66معیتت66ری66ن الی66ه »اردوی ان66قالب66ی« ،ده66قان66ان اوب66شچینا ) (obshchinaب66ودن66د ک66ه ری66شهی ع66میقت66ری در
گ 66ذش 66ته داش 66تند ،ی 66ک ع 66نصر »م 66حاف 66ظهک 66ار« ان 66قالب 66ی ک 66ه در پ 66ی ب 66از ت 66وزی 66ع زم 66ین و ت 66کیهاش ب 66ر س 66نت ارزشه 66ای ض 66د
س6رم6ای6هداری ب6ود .ب6خش دی6گر ان6قالب ارت6ش ب6ود ک6ه ی6ا ده6قان ب6ودن6د ی6ا ت6بار ده6قان6ی داش6تند ،ام6ا ب6ا ای6ن وج6ود ،ف6وقال6عاده
»دن6یادی6ده« ،ت6ودهی س6رب6ازان مس6لح ام6ا م6نتطر خ6لع س6الح ش6دن ،ک6سان6یک6ه م6ناف6عش6ان را ل9نین و ب6لشوی6که6ا ب6ه م6وث6رت6ری6ن
وج66ه ت66دوی66ن و ن66مای66ندگ66ی م66یک66ردن66د  -ه66رچ66ند ب66ه ش66یوهی ض66د م66یهنپ66رس66تان66ه خ66ود .در ای66ن م66عنا ان66قالب ن66وع66ی ب66ازگش66ت ب66ه
س66نت ب66ود و ت66صادف66ی نیس66ت ک66ه ج66نبشه66ای ب66سیاری ت66وانس66تند آنرا از آن خ66ود و در ج66بههه66ای ج66نگ داخ66لی از آن دف66اع
ک6نند .ای6ن الی6هه6ای اج6تماع6ی ان6قالب س6رش6ار از روح6یه پ6وگ6اچ6فی  ،Pugachovshinaروح6یهی غ6ال6ب ش6ورش آن6ارشیس6تی در
آم 66یخته ب 66ا ت 66اک 66تیکه 66ای ت 66شکیالت 66ی و ن 66ماده 66ای ج 66نبش ک 66ارگ 66ری م 66درن اروپ 66ای 66ی ب 66ودن 66د (۱۴) .ام 66ا ان 66قالب ،در ع 66ین ح 66ال،
ف66ره66نگ خ66ود را خ66لق ک66رد .روش66نفکران روس66یه و ب66خشی از ط66بقهی م66توس66ط ب66ا ف66ره66نگ ب66ه ج66بهه ان66قالب پ66یوس66تند ی66ا ان66قالب

آنه 66ا را غ 66اف 66لگیر ک 66رد ،ت 66ا ای 66نک 66ه س 66ختیه 66ای ج 66نگ داخ 66لی آنه 66ا را ب 66ه ج 66ان 66ب ط 66بقات ح 66اک 66مه س 66وق داد و س 66ران 66جام ب 66ه
مهاجرت صدها هزار نفر از آنها به اروپای غربی و دورتر از آن انجامید.
ت6ودهه6ای ش6ورش6ی ض6د س6رم6ای6هداری ک6ه ب6ه خ6ود آگ6اه6ی دس6ت ی6اف6ته و ان6قالب ش6ورای6ی را ب6ه پ6یش ب6رده ب6ودن6د ،نس6بت ب6ه
ب6دی6ل ل6یبرال دم6وک6رات6یک ،دن6یای ج6مهوری ب6ورژوای6ی ک6ه ب6رای6شان ب6یگان6ه ب6ود »ح6ساس« ن6بودن6د .آنه6ا م6فاه6یم و س6نته6ای
دم66وک66راس66ی ب66ورژوای66ی ی66ا ن66ظام ت66نظیمک66نندهی اق66تصاد ب66ازار را واق66عا ً درک ن66کردن66د ،ه66ر چ66ند ای66دهی مج66لس م66وس66سان در
آرای ه66مگان66ی اع66تبار م66عینی را دارا ب66ود .در ع66وض ،ن66گران66یه66ای ب66الف66صل ک66ارگ66ران و ده66قان66ان دارای م66اه66یتی اج66تماع66ی
ب6ود ،آنگ6ون6ه ک6ه در ش6عار )»زم6ین ،ن6ان ،آزادی« آن دوره و »م6رگ ب6ر وزرای س6رم6ای6هدار ،ه6مهی ق6درت ب6ه دس6ت ش6وراه6ا«
و بیشتر( تبلور مییافت.

دیکتاتوری گارد سفید
ت6اری6خ ان6قالب6ات ب6ینامل6للی چ6ه ان6قالب  ۱۸۴۹- ۱۸۴۸ی6ا  ۱۹۲۱ - ۱۹۱۷ه6مواره ت6اری6خ ض6د ان6قالب ب6ینامل6للی ن6یز هس6ت.
اب6تدا ب6ه ن6ظر م6یرس6ید ک6ه ان6قالب روس6یه ب6هس6ادگ6ی پ6یروزی ش6د  :س6اخ6تار چ6ند ق6رن6ی دی6کتات6وری ه6مچون خ6ان6های م6قوای6ی
در ف6وری6ه  ۱۹۱۷ف6رو ری6خت و ش6ورش6یان ک6اخ زمس6تان6ی را ب6دون ش6لیک ی6ک گ6لول6ه اش6غال ک6ردن6د .ام6ا ط6بقات اج6تماع6ی ک6ه
از دی6کتات6وری پش6تیبان6ی م6یک6ردن6د ب6رای آن6چه ب6اق6ی م6ان6ده ب6ود ه6رچ6ه در ق6درت داش6تند م6ای6ه گ6ذاش6تند .در ای6ن راب6طه ان6قالب
ه 66مزم 66ان ب 66ا دو آزم 66ون روب 66رو ب 66ود .ی 66کی افس 66ران ض 66د ان 66قالب 66ی دی 66کتات 66وری ن 66ظام 66ی ک 66ه ژن 66راله 66ا آنرا ره 66بری م 66یک 66ردن 66د و
ه6دفش6ان ن6جات ط6بقات ح6اک6مه ب6ود .ژن6رال ک9رن9لیف ش6ورش6ی )در پ6ی او ژن6رال دن9یکین ،ژن6رال ی9ودن9یچ ،ژن6رال ک9ول9چاک
و ژن66رال ران9گل ک66ه ه66مگی ج66ان66شینان ک9رن9لیف ب66ودن66د و ص66اح66بن66ام( م66بتکر ت66الشه66ای ن66جاتده66نده ط66بقات ح66اک66مه در م66اه
اوت س6ال  ۱۹۱۷ب6ود .ام6ا س6هول6ت دس6تیاب6ی ب6لشوی6که6ا ب6ه پ6یروزی در م6اه اک6تبر ن6قطهض6عف »ض6د ان6قالب ن6ظام6ی« ،تج6زی6ه
ارت6ش و ت6عداد س6رب6ازان6ی ک6ه ب6ه ن6یروه6ای ان6قالب پ6یوس6تند را آش6کار ک6رد (۱۵) .ف6قط دخ6ال6ت ق6درته6ای ب6زرگ غ6رب6ی ب6ود ک6ه
م66 6وج66 6ب ب66 6ازگش66 6ت ض66 6د ان66 6قالب ش66 6د .ب66 6ری66 6تان66 6یا ،ف66 6ران66 6سه ،ای66 6االت متح66 6ده و دی66 6گران از ن66 6یروه66 6ای مس66 6لح ض66 6د ان66 6قالب ک66 6ه
م 66یت 66وانس 66تند خ 66ود را ب 66ه ل 66حاظ م 66ال 66ی و ن 66ظام 66ی س 66ازم 66ان ده 66ند ،پش 66تیبان 66ی ک 66ردن 66د .ق 66درته 66ای ب 66زرگ اس 66اس 6ا ً ن 66ه ب 66ه دالی 66ل
ای6دئ6ول6وژی6ک ،ب6لکه ب6ه ه6دف ن6فوذ اس6ترات6ژی6ک ،ذخ6ای6ر م6واد خ6ام ،و »ب6از پ6س گ6رف6نت« س6رم6ای6هگ6ذاریه6ای اول6یه و ت6داوم ح6مام
خ6ون ب6ه ام6ید ت6قسیم مج6دد روس6یه م6تالش6ی ش6ده ب6ه م6اج6راج6وی6ی ن6ظام6یش6ان در روس6یه وارد ش6دن6د .در ای6ن م6بارزه به6تری6ن
متح6دان آنه6ا ع6لیرغ6م خ6واس6ت ژن6راله6ای س6فید م6بنی ب6ر اح6یای ش6کلی از رژی6م گ6ذش6ته و ت6حت ل6وای ش6ووینیس6تی »ی6ک
روسیه متحد واحد« بر اساس سنتهای پادشاهی ،دیکتاتوری افسران ارتش بود.
زم66ان66یک66ه روز  ۹م66ارس  ۱۹۱۸ارت66ش ب66ری66تان66یا وارد م66نطقهی م66ورم66ان66سک روس66یه ش66د ،ن66شان66ی از ج66نگ داخ66لی در ک66ار
ن6بود .در ت6ابس6تان ه6مان س6ال پ6س از ب6ری6تان6یا ق6شون ف6ران6سه ،ای6االت متح6ده و ک6ان6ادا در شه6ر آرخ6ان6گل6سک پ6یاده ش6دن6د.
پنج66م آوری66ل ارت66ش ژاپ66ن از ش66رق دور ب66ه والدیوس66تک ل66شگر ک66شید و ق66شون آم66ری66کا ک66می پ66س از آن وارد ش66دن66د ،در ع66ین
ح6ال ،ب6ری6تان6یا ت6الش ک6رد م6یدانه6ای ن6فتی ب6اک6و را در م6اه اوت  ۱۹۱۸ت6صرف ک6ند و آمل6ان6یه6ا ک6ل اوک6رای6ن را در م6اه م6ارس
ب6ه ِاش6غال واق6عی خ6ود در آوردن6د .ورود ت6رکه6ا ب6ه آنس6وی ق6فقاز و ح6ملهی ض6د ان6قالب چکس6لواک6ی ب6ه خ6اک روس6یه ک6ه از

س6وی م6تفقین س6ازم6ان6ده6ی ش6ده ب6ود از م6اه م6ی  ۱۹۱۸ن6شان6گر آن ب6ود ک6ه م6ناط6ق ب6سیار م6همی در روس6یه ب6ه ک6نترل ن6ظام6ی
خ 66ارج 66یان در آم 66ده اس 66ت ،م 66ناط 66قی ک 66ه از دری 66ای ب 66ال 66تیک ت 66ا دری 66ای س 66یاه و از ق 66فقاز ت 66ا س 66واح 66ل اق 66یان 66وس آرام را ش 66ام 66ل
م 66یش 66د .در س 66ال  ۱۹۲۰غ 66رب اوک 66رای 66ن و غ 66رب ب 66الروس پ 66س از ح 66ملهی پ99یلس99ودس99کی ) (Pilsudskiو ع 66مدت 66ا ب 66ه ک 66مک
ف66ران66سه ب66ه ِاش66غال لهس66تان در آم66د .ج66نبش »دس66ته66ا از روس66یه ک66وت66اه« ک66ه س66ازم66انده66ندهی آن ک66ارگ66ران ب66ینامل66للی ب66ودن66د
اروپ6ا را درن6وردی6د و دهه6ا ه6زار زن6دان6ی ج6نگی در روس6یه ش6ام6ل گ6روهه6ای6ی از م6لیته6ا در روس6یه م6ان6دن6د و ب6ه پش6تیبان6ی از
انقالب اسلحه به دست گرفتند.
ه66م ان66قالب و ه66م ض66د ان66قالب ب66ه ح66مای66ت ب66ینامل66للی م66تکی ب66ودن66د  -ه66ر چ66ند ان66قالب ت66قری66با ً ب66ا ت66کیه ک66ام66ل ب66ر ق66درت خ66ود
ان6واع رن6گارن6گ دی6کتات6وریه6ای ژن6راله6ا را م6غلوب ک6رد .ت6نها ق6درت م6تمرک6زی ک6ه از گس6تردهت6ری6ن م6قاوم6ت م6ردم6ی ب6رخ6وردار
ب6ود ،م6یت6وانس6ت ج6نگ داخ6لی را شکس6ت ده6د ک6ه در خ6طهه6ای وس6یعی از روس6یه ب6یداد م6یک6رد .ای6ن ح6قیقت ک6ه  ۴۴درص6د
ارت6ش س6رخ پ6یشت6ر افس6ران ارت6ش ت6زاری ب6ودن6د ،گ6رای6ش ت6وده م6ردم ب6ه ان6قالب را ب6ه روش6نی ن6شان م6یده6د .و ح6تی ع6لیرغ6م
اق6دامه6ای ک6مون6یسم ج6نگی ک6ه ب6ه تخ6لیهی غ6الت زی6ر ش6یروان6یه6ا ه6م ک6شید ،ب6یشت6ر الی6هه6ای ف6قر زدهی ده6قان6ان ب6ه ارت6ش
س6رخ پ6یوس6تند ،الی6هه6ای6ی ک6ه اب6تدا ب6یشت6ر ب6ه ارت6ش س6فید پ6یوس6ته ب6ودن6د .ام6ا ژن6راله6ای ت6زار زم6ان6یک6ه م6سال6هی زم6ین پ6یش
ک6شیده ش6د ن6توانس6تند ب6ر ن6یروه6ای ش6ورای6ی ف6ای6ق ش6ون6د) .ش6خصیت گ6ری6گور م6لخف در رم6ان »دن آرام« ش9ول9وخ9ف ای6ن
ت6حول ت6اری6خی ت6عیینک6ننده را ب6ه ن6حو ش6کوه6مندی ن6شان م6یده6د( .س6یاس6ت دی6گر ض6د ان6قالب ب6ه رس6میت ش6ناخ6نت مج6لس
م66وس66سان ،م66هار ان66قالب س66وس66یالیس66تی و اح66یای ن66ظام م66ال66کیت خ66صوص66ی ب66ود .ام66ا س66نگر ان66قالب م66عموالً دو رق66یب دارد.
ای66ن ام66ر م66خصوص 6ا ً در روس66یه پ66س از س66ال  ۱۹۱۷ص66ادق ب66ود .س66وس66یال رول66وس66یون66ره66ا ک66ه در مج66لس م66وس66سان اک66ثری66ت
داش66تند ،راه م66تفاوت66ی را دن66بال ک66ردن66د و م66سیر مش66روع66یت ب66ورژوای66ی را در پ66یش گ66رف66تند .ای66نک66ه ای66ن مج66لس ف66قط ی66ک روز
دوام داش 66ت ب 66یانگ 66ر ه 66زار ن 66کته درب 66اره چ 66شمان 66دازه 66ای آن ب 66ود )روز  ۶ژان 66وی 66ه گ 66ارد ق 66صر ت 66وری 66د ) (Taurideب 66ه دس 66تور
ب66لشوی66که66ا مج66لس م66وس66سان را منح66ل ک66رد( .م66وق66عیتی ک66ه پ66س از ان66قالب ف66وری66ه ب66هوج66ود آم66د و در آن ب66ه اص66طالح ق66درت
دوگ66ان66ه ،دول66ت م66وق66ت ب66ورژوای66ی و ش66وراه66ا ،ب66ا ی66کدی66گر ت66ا ب66ه آخ66ر م66بارزه ک66ردن66د ،در م66اه اک66تبر  ۱۹۱۷ب66ه س66طح ج66دی66دی از
م6بارزه ارت6قا ی6اف6ت .ان6حالل مج6لس م6وس6سان ک6ه ب6ه دس6تور ک6میته م6رک6زی ش6وراه6ا ص6ورت گ6رف6ت ن6شانده6ندهی آن ب6ود ک6ه
رژی6م ان6قالب6ی ه6یچ ن6یروی6ی را ب6ر ف6راز خ6ود ب6ه رس6میت ن6میش6ناخ6ت» .پ6رول6تاری6ای ان6قالب6ی ق6درت را ب6ه ب6ورژوازی ض6دان6قالب
واگ 66ذار ن 66میک 66ند« .ن 66یروه 66ای اص 66لی ل 66یبرال 66یسم روس 66یه در اردوی ض 66د ان 66قالب س 66فید منح 66ل ش 66دن 66د و ای 66ن خ 66ود پ 66یآم 66د
ویژگیهای تحول تاریخی روسیه بود.
روی 66داده 66ای اورال س 66یبری و ش 66رق دور ب 66ارزت 66ری 66ن ش 66اخ 66صه 66ای 66ی اس 66ت ک 66ه ن 66شان م 66یده 66د اگ 66ر ب 66لشوی 66که 66ا ن 66یروه 66ای
پ66راک66نده و ض66عیف مج66لس م66وس66سان را م66تفرق ن66میک66ردن66د ،دری66ادار ک66ول66چاک چ66نین ک66اری را ان66جام م66یداد -ک66ه »ب66ر حس66ب
ات66فاق« ب66قای66ای مج66لس م66وس66سان را ب66هن66حو اف66راط66یت66ر از ب66لشوی66که66ا از ط66ری66ق ن66اب66ودی ف66یزی66کی ،م66تالش66ی ک66رد .س66اخ66تار
ق66درت66ی ک66ه روس66یه ش66ورای66ی ب66نیان ن66هاد ث66اب66ت ک66رد ک66ه م66یت66وان66د ح66تی س66همگینت66ری66ن دی66کتات66وری ژن66راله66ا را شکس66ت ده66د.
ق6درت ت6حت ف6رم6ان6ده6ی ش6ورای6ی ق6رار گ6رف6ت ک6ه ب6ر خ6ط م6شی ن6ظام6ی ط6بق ن6یازه6ای ارت6ش س6ازم6انی6اف6ته ب6ود ت6ا پ6یروزی در

جبهههای جنگ داخلی را تضمین کند.
ال66بته ه66مه ای66نه66ا ب66ا ه66دفه66ای درازم66دت ان66قالب66ی ک66ه ل9نین در م66اه س66پتام66بر س66ال  ۱۹۱۷در اث66ر خ66ود »دول66ت و ان66قالب«
ب66رن66ام66هری66زی ک66رده ب66ود در ت66ناق66ض ق66رار داش66ت .ام66ا ای66ن ت66ناق66ض ق66بالً در ای66ن م66ول66فه گ66نجان66ده ش66ده ب66ود ک66ه ب66لشوی66که66ا در
راس 66تای پیش 66برد م 66بارزه ط 66بقات 66ی س 66یاس 66ی ت 66ا ب 66ه آخ 66ر ع 66الق 66های ب 66ه پ 66یوس 66نت ب 66ه دول 66ت ائ 66تالف 66ی ب 66ا اح 66زاب س 66وس 66یالیس 66ت و
س6وس6یال دم6وک6رات ن6داش6تند ،اح6زاب6ی ک6ه از پ6یشب6رد ب6رن6ام6ه ض6دس6رم6ای6هداری خ6ود س6ر ب6از زدن6د .رژی6م ن6ظام6ی ض6د ان6قالب
ت6أث6یر ع6میقی ب6ر ه6مهی ج6ام6عه ،از ج6مله خ6ود ان6قالب6یون داش6ت ،ان6قالب6یون6ی ک6ه ،ب6ه ن6وب6ت خ6ود ،ت6الش م6یک6ردن6د رژی6می ب6نا
ک6نند ک6ه ب6توان6د م6تشکل و مس6لح در م6قاب6ل دش6منان خ6ارج6ی و داخ6لی ایس6تادگ6ی ک6ند .ای6ن مج6موع6ه خ6واس6ته6ا و زم6ینهی ب6ه
ج6ام6ان6دهی ت6اری6خی بس6تری را ب6هوج6ود آورد ک6ه دول6ت اق6تدارگ6رای ب6عدی ت6وانس6ت ب6هس6ادگ6ی رش6د ک6ند ،ه6ر چ6ند در اوائ6ل ده6ه
 ۱۹۲۰با شرایطی که کیش شخصیت استالین و دیکتاتوری بهوجود آورده بود بسیار تفاوت داشت.
پ66رس66شی ک66ه م66طرح م66یش66ود ازی66ن ق66رار اس66ت :چ66را دی66کتات66وری ح66زب ب66لشوی66ک در م66اهه66ای م66یان66ی س66ال  ۱۹۱۸در ه66م
نشکس6ت؟ ج6زمب6اوران م6عاص6ر پ6یروزی ای6ن ح6زب را ب6ه قه6ر و س6رک6وب ،ت6رور س6رخ نس6بت م6یده6ند .ام6ا ح6تی م6یلیی6وک6ف ه6م
ه66رگ66ر چ66نین اس66تدالل66ی ن66داش66ت ،ب66لکه ت66أک66ید ب66ر آن داش66ت ک66ه ح66اک66میت ب66لشوی66که66ا ن66ه آن66چنان ب66ا ق66درت خ66ود ،ب66لکه در اث66ر
ض6عف دش6منانش6ان ت6ضمین ش6د (۱۶) .در ای6ن ف6اص6له ،م6خال6فان چ6پ ب6لشوی6که6ا )م6نشوی6که6ا ،اس اره6ا و آن6ارشیس6ته6ا(
اغ6لب ب6ر ای6ن ب6اور ب6ودن6د ک6ه ک6ارگ6ران روس6ی و دی6گر گ6روهه6ا ن6ه ص6رف6ا ً ج6ذب ش6ورش پ6وگ6اچ6فی ) (pugachovshchinaب6لکه
ه6مچ6نین ج6ذب ق6درتپ6رس6تی ش6دن6د و ب6ه ب6ین6ظمی در ص6فوفش6ان ،ض6عف آگ6اه6ی ط6بقات6ی و ف6ره6نگ آنه6ا اش6اره م6یک6نند.
ام66ا ح66تی اگ66ر م66نشوی66که66ا ،اس اره66ا و آن66ارشیس66ته66ا ه66م م66یت66وانس66تند ب66ه ض66عف خ66ود پ66ی ب66برن66د و ب66سیاری از آنه66ا ن66یز
چ6نین ک6ردن6د )از ج6مله ژول9یس م9ارت9ف و ف9یودور دان( ،آنه6ا از ای6ن ط6ری6ق ب6ا ج6مهوری ب6ورژوا دم6وک6رات6یک خ6ود م6وض6عی
»ب66ر ف66راز ت66اری66خ« ات66خاذ ک66ردن66د ت66ا ب66ه گ66زی66نش ت66اری66خی واق66عب66ینان66ه .ب66ا ای66ن ه66مه ،آنه66ا خ66ود ب66ه ای66نک66ه چ66نین ج66مهوری از
حمایت تودهای الزم جهت بقا برخوردار نبود ،آگاهی کامل داشتند.
ح66زب ب66لشوی66ک ب66رای ج66بران ای66ن ح66مای66ت ان66دک ت66ودهای ش66دی66دا ً ف66عال66یت ک66رد .آنه66ا ب66ه س66ازم66انده66ی دول66ت و ت66ول66ید در
ب66حبوح66هی ه66رج و م66رج و ف66روپ66اش66ی اج66تماع66ی روی آوردن66د .در تح66لیل ن66های66ی ،ان66قالب از ال66گوی خ66ود ک66ه خ66ودس66ازم66ان66ده66ی
ت66ودهی م66ردم ب66ود ب66ه دالی66ل م66تعدد ت66اری66خی ،س66یاس66ی ،اق66تصادی و روان66ی و ن66ه خ66طای ش66خصی ک66ه در ب66اال رئ66وس آن آورده
شد ،منحرف شد.

سوسیالیسم دولتی در مقابل سوسیالیسم خود مدیریتی
از ب 66هار س 66ال  ۱۹۱۷ک 66ارگ 66ران در شه 66ره 66ای ب 66زرگ ک 66نترل ک 66ارخ 66ان 66هه 66ا را ب 66ه دس 66ت گ 66رف 66تند .ک 66نترل ک 66ارگ 66ری ب 66رای م 66ناف 66ع
ش6رک6ته6ای س6رم6ای6هداری ته6دی6دی ج6دی ب6ود و ک6ارخ6ان6هداران اغ6لب ح6تی م6ای6ل ن6بودن6د دس6تمزده6ای م6ورد ت6واف6ق ب6ا ک6ارگ6ران
را – ه 66مانگ 66ون 66ه ک 66ه روی 66داده 66ای خ 66ارک 66ف و ی 66کات 66ری 66ن ب 66ورگ ن 66شان داد  -ب 66پردازن 66د (۱۷) .ای 66ن وض 66عیت اب 66تدا م 66وج 66ب ف 66رار
س6رم6ای6ه و س6پس م6لی ک6ردن ش6رک6ته6ای خ6صوص6ی پ6س از م6اه اک6تبر ش6د .ب6ا ای6ن وج6ود ،م6لی ک6ردن ش6رک6ته6ای خ6صوص6ی

ض6رورت6ا ً ب6هم6عنی ک6نترل دول6تی ن6بود و ش6کله6ای س6ازم6ان6ده6ی ک6نترل ک6ارگ6ری ن6وی6نی ه6نوز در ب6سیاری م6ناط6ق وج6ود داش6ت:
ش6ورای ک6ارگ6ران ی6ا ک6میتهی ک6ارخ6ان6جات ب6زرگ ک6نترل مس6تقیم را ب6ر پ6ای6هی ح6ق م6ال6کیت ،اگ6ر ج6ه ب6ا اق6تداری ک6اه6شی6اب6نده،
اع66مال م66یک66ردن66د .خ66ودم66دی66ری66تی اج66تماع66ی و اش66تراک66ی در ح66وزهه66ای66ی ک66ه س66یاس66ت و ق66درت دول66تی دی66رت66ر ب66ه آن66جا رس66ید،
ع66مدت66ا در ]ح66وزه[ ت66ول66ید ک66شاورزی ،ب66یشت66ری66ن دوام را داش66ت .ت66عاون66یه66ای ت66ول66ید و م66صرف ،انج66منه66ای66ی ک66ه اع66ضاء آن
نگه6داری ج6ماع6ات خ6ود را ت6ضمین م6یک6ردن6د و ل9نین آنه6ا را »ج6زی6رهه6ای س6وس6یال6یسم« ن6ام6ید ،ت6حوالت اس6تال6ینی آغ6از
س66ال  ۱۹۲۰را ن66توانس66تند از س66ر ب66گذران66ند .م66یت66وان چ66نین اس66تدالل ک66رد ک66ه در اواخ66ر س66ال  ۱۹۲۰و در ت66ضاد آش66کار ب66ا
ه6دفه6ای6ی ک6ه ل9نین در اث6ر خ6ود »دول6ت و ان6قالب« ت6عیین ک6رده ب6ود ،ای6ن ن6ه دول6ت ب6لکه ش6ورای خ6ودم6دی6ری6تی ب6ود ک6ه رو ب6ه
پ66ژم66ردگ66ی گ66ذاش66ت (۱۸) .ج66نگ داخ66لی ،قح66طی ،ن66یروی ج66اذب66هی دس66تگاه ق66درت و ب66یماری ه66مهگ66یر ع66مالً ن66یروی مح66رک66هی
»گ 66ذار« ب 66رن 66ام 66هری 66زی ش 66ده ب 66ه س 66وس 66یال 66یسم را از م 66یان ب 66رد :ط 66بقه ک 66ارگ 66ر روس 66یه» ،م 66ول 66فهی س 66وس 66یالیس 66تی  -پ 66رول 66تری«
ان6قالب را .در ن6تیجه ،دول6ت ش6ورای6ی از خ6ودم6دی6ری6تی ت6ا آن6جا ح6مای6ت م6یک6رد ک6ه م6ان6ع ت6الشه6ای ن6ظام6ی ی6ا گ6ردآوری م6ناب6ع
اقتصادی نشود.
ش 66رای 66ط م 66عین ت 66اری 66خی ب 66لشوی 66که 66ا را در وض 66عیتی ق 66رار داد ک 66ه ه 66یچ ان 66قالب 66ی ن 66میت 66وانس 66ت ب 66رن 66ام 66هری 66زی ک 66رده ب 66اش 66د.
»س6وس6یال6یسم در ی6ک ک6شور« ب6هع6نوان »ت6مدن س6وس6یالیس6تی ن6وی6ن« ه6فت ده6ه ادام6ه ی6اف6ت  -ف6ازه6ای گ6ون6اگ6ون ،ش6کله6ا و
م66شخصهه66ای66ی داش66ت ک66ام6الً وی66ژهی خ66ود .ط66بقهب66ندی ای66ن ن66ظام66ی ک66ه در س66ال  ۱۹۹۱ - ۱۹۸۹ف66روپ66اش66ید ال66بته م66ورد ب66حث
اس66ت (۱۹) .ح66تی در »دول66ت و ان66قالب« ل9نین ب66ه ج66دل ب66ر س66ر اغ66تشاش م66فهوم66ی س66رم66ای66هداری و »س66وس66یال66یسم دول66تی«
پ 66رداخ 66ت و ن 66وش 66ت ک 66ه »ب 66ر س 66رم 66ای 66هداری ب 66ای 66د ت 66أک 66ید ورزی 66د زی 66را ادع 66اه 66ای ن 66ادرس 66ت ب 66ورژوا رف 66ورمیس 66تی م 66بنی ب 66ر ای 66نک 66ه
س66 6رم66 6ای66 6هداری ان66 6حصاری ی66 6ا س66 6رم66 6ای66 6ه ان66 6حصاری دول66 6تی دی66 6گر س66 6رم66 6ای66 6هداری نیس66 6ت ب66 6لکه اک66 6نون دی66 6گر م66 6یت66 6وان آنرا
»س66وس66یال66یسم دول66تی« ن66ام66ید و از ای66ن ق66بیل ب66سیار م66تداول اس66ت« (۲۰) .ب66لشوی66که66ا آنچ66نان ب66ا م66عرف66ی »س66وس66یال66یسم
دولتی« از سوی استالین فاصله داشتند که در کابوس هم چنین چیزی برای آنها پیش نمیآمد.
ب6عده6ا ،پ6س از ج6نگ داخ6لی ،ل9نین م6وض6ع خ6ود را ت6عییر داد و ای6نگ6ون6ه اس6تدالل ک6رد ک6ه در روس6یه »دورهه6ای ان6تقال6ی
چ6ندی« ض6روری ب6ود ت6ا ی6ک اق6تصاد م6ختلط چ6ندب6خشی ی6ک »ش6کلب6ندی اج6تماع6ی« ن6وی6ن  -س6وس6یال6یسم پ6ای6ینت6ری6ن ف6از
ک66مون66یسم  -را ب66هوج66ود آورد ،ف66ازی ک66ه او خ66ود ت66صدی66ق م66یک66رد ک66ه ه66نوز ن66میت66وان آنرا آغ66از ک66رد »چ66ون م66ا ب66ی س66وادی66م«.
)(۲۱

از انقالب چه به جا ماند؟
در پ6ای6ان ده6هی بیس6ت در م6حاف6ل گس6تردهت6ری از ج6ام6عه آش6کار ش6د ک6ه ان6قالب س6وس6یالیس6تی اک6تبر »از ح6رک6ت ب6ازم6ان6ده
اس6ت« (۲۲) .ای6ن ام6ر ک6ه در ش6کله6ای ادب6ی گ6ون6اگ6ون مس6تند ش6ده اس6ت و ش6ای6د ب6توان گ6فت ب6ه روش6نت6ری6ن ش6کل در ک6تاب
»دوازده م6قام« اث6ر :ای9لی ی9ال9ف و ی9وگ9نی پ9ترف .ان6قالب ش6ورای6ی »م6هار ش6د« ی6ا »از اخ6تیار خ6ارج ش6د«» ،تح6ری6ف
ش66د« ی66ا ص66رف 6ا ً ب66ه ی66ک »ان66قالب ن66وس66ازی« ی66ا »ض66د ان66قالب ب66وروک66رات66یک« »ت66غییر ش66کل پ66یدا ک66رد« .در آن زم66ان ه66مچ66ون
ح6ال مج6موع6هی اظ6هارات و ت6وض6یحات ب6یانگ6ر ب6اوره6ا ،ت6ئوریه6ا و م6فاه6یم گ6ون6اگ6ون ب6ود .ش6ای6د ای6ن ن9یکالی ی9وس9تری9ال9ف

) ،(Nikolay Ustryalovرئ 66یس ت 66بلیغات ک99لچاک ،ب 66ود ک 66ه اول 66ین ب 66ار ل99نین را ب 66هع 66نوان قه 66رم 66ان »ان 66قالب ن 66وس 66ازی« روس 66یه
ت 66حسین ک 66رد و او را ب 66ه »ج 66ای 66گاه قه 66رم 66ان م 66لی« ب 66رن 66شان 66د ،زی 66را ه 66مانگ 66ون 66ه ک 66ه او ن 66وش 66ته اس 66ت ]ل 66نین[ روس 66یه را از ق 66رون
وس6طی ب6ه ع6صر م6درن ب6رک6شید .ب6ناب6ر ای6ن ،ل9نین ه6مزم6ان ت6جسم پ9تر ک6بیر ،ن9اپ9لئون ،م9یراب9و و دان9تون ،پ9وگ9اچ9ف و
روبس9پیر اس6ت (۲۳) .ام6ا ع6لیرغ6م ه6مهی ای6ن ت6حسینه6ا ،ی9وس9تری9ال9ف م6یراث اص6لی ل6نین و ان6قالب اک6تبر ک6ه ب6ه ل6حاظ
ت6اری6خی ک6ام6الً ب6دی6ع اس6ت :وج6ه س6وس6یالیس6تی را ح6ذف م6یک6ند .ای6ن ک6ار او پ6یش ن6شان6هی م6ورخ6ین ی6ا ای6دئ6ول6وگه6ای دوران
م6ا اس6ت ،م6ورخ6ین ی6ا ای6دئ6ول6وگه6ای6ی ک6ه اه6داف اک6تبر س6رخ را  -در به6تری6ن ح6ال6ت  -در ق6لمرو آرم6انشه6ر ق6رار م6یده6ند ی6ا
در  -ب6دت6ری6ن ح6ال6ت  -ن6ازی6سم را ب6ه فه6رس6ت گ6ناه6ان آن اض6اف6ه م6یک6نند .م6همت6ری6ن و ب6ا دوامت6ری6ن گ6واه و ج6ود ت6اری6خی م6داوم
»وج66ه س66وس66یالیس66تی« ع66بارت اس66ت از ف66ره66نگ بش66ر دوس66تان66هی ش66ورای66ی ک66ه ه66رگ66ز پ66یون66د خ66ود را ب66ا ان66قالب نگسس66ت .ای66ن
وج66ه م66خصوص 6ا ً ب66رای چ66پ ب66ینامل66للی اه66میت داش66ت زی66را ای66نه66ا دالی66لی ب66ود ک66ه چ66پ ن66قد س66اخ66تاره66ای تح66ری66ف ش66ده ت66حول
شورایی ،گوالک و قدرتپرستی بوروکراتیک بر آن بنیان گذاشته بود.
در س 66طح ج 66هان ان 66قالب ش 66وروی ،م 66خصوص6 6ا ً آرزوه 66ای ط 66بقات اج 66تماع 66ی زی 66ری 66ن را از ق 66لمرو آرم 66انشه 66ر ب 66ه ق 66لمرو
واق6عیت آورد :از م6یان ب6ردن ب6ی س6وادی ،ب6یکاری و ن6اب6راب6ره6ای اج6تماع6ی ب6ین6های6ت :ارائ6هی ت6علیم و ت6رب6یت و درم6ان رای6گان،
ره66ای66ی زن66ان از ج66هان س66رک66وب ق66رون وس66طای66ی و ب66یشت66ر ...گ66وی66ی ی66ک ش66به م66یلیونه66ا ان66سان ج66رأت آن66را پ66یدا ک66ردن66د ب66اور
ک6نند م6یت6وان6ند ج6ام6عهی ان6سان6یت6ر ب6دون ظ6لم و اج6حاف را ب6هوج6ود آورن6د ک6ه ب6ا خ6ودس6ازم6ان6ده6ی اج6تماع6ی و ره6ا از ک6ار
مزدی اداره میشود.
ارزشه 66ای اس 66اس 66ی بش 66ردوس 66تان 66هی ای 66ن ان 66قالب  -ره 66ای 66ی اج 66تماع 66ی ،ب 66راب 66ری اج 66تماع 66ی ،اق 66تصاد م 66بتنی ب 66ر م 66ال 66کیت
اش6تراک6ی  -ه6مواره ت6خیل را ب6هخ6ود ج6لب م6یک6ند .ان6قالب اک6تبر ب6هم6ثاب6ه تج6رب6های در ت6اری6خ ،ب6هع6نوان روش6ی در جه6ت ت6غییر
ج 66هان ب 66ه ج 66ام 66عهای اش 66تراک 66ی ب 66سی ف 66رات 66ر از س 66وس 66یال 66یسم دول 66تی شکس 66ت خ 66ورده دوام ی 66اف 66ته اس 66ت .ان 66قالب اک 66تبر در
مح66 6دودهی ت66 6أث66 6یرات ج66 6هان66 6ی خ66 6ود ان66 6گیزهای ب66 6ود ب66 6رای ج66 6نبشه66 6ای ره66 6ای66 6ی ب66 6خش م66 6لی و م66 6بارزهی گس66 6تردهت66 6ری ع66 6لیه
استعمارگری که ثمرات واقعی آن پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم پدیدار شد.
ه6یچ ی6ک از ای6ن ث6مرات ن6بای6د ذه6ن را از م6شکالت6ی ک6ه پ6س از ان6قالب پ6یش آم6د و ل9نین  -ب6ه ب6یان ک9لیوچ9سکی  -چ6نین
ب66یان داش66ت منح66رف ک66ند :ح66تی پ99تر ک66بیر از اب66زار س66بعان66ه ب66رای از ب66ین ب66ردن ش66رای66ط س66بعان66ه اس66تفاده ک66رد .ای66ن ش66ای66د
پ66رس66شی ب66اش66د ک66ه ب66ه آی66ندگ66ان واگ66ذار ک66رد :آی66ا م66یت66وان ش66رای66ط س66بعان66ه را ب66ا اب66زاری از م66یان ب66رد ک66ه س66بعان66ه ن66باش66د؟ م66ن
پ66اس66خی ب66رای آن ن66دارم .ب66ا ای66ن ه66مه ،ب66ر ای66ن ب66اورم ک66ه ب66ه ل66حاظ س66اخ66تاری ،ش66رای66ط ع66ینی ب66رای ان66قالب66ات ج66دی66د در م66ناط66ق
چ66ندی در ای66ن ن66ظام ج66هان66ی وج66ود دارد  -گ66ر چ66ه در ش66کله66ا و م66راح66ل گ66ون66اگ66ون رش66د .از ای66ن م66نظر اس66ت ک66ه ارزش دارد
رویدادهای جهانی تاریخی مربوط به ]انقالب[  ۱۹۱۷را در صدمین سالگرد آن مورد بررسی قرار داد.
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